Regulamin Powiatowego Konkursu
Informatyczno - Językowego „IKAR”
XVI EDYCJA 2017/2018
Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu BESKIDY.
Głównym Patronem konkursu jest Starosta Żywiecki. Współorganizatorem jest Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce.
Konkurs ten przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, w tym uczniów klas gimnazjalnych z
terenu powiatu żywieckiego. Szkoły zgłaszają swój udział w konkursie przesyłając formularz będący
załącznikiem do niniejszego regulaminu. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego oraz finału
powiatowego.

Cel konkursu:
Głównym celem konkursu popularyzacja informatyki oraz języka angielskiego wśród uczniów
szkół podstawowych powiatu żywieckiego.



Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania praktycznych problemów,



Mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy,



Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów,



Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

Etapy konkursu oraz sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania
i ogłoszenia wyników
Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:



SZKOLNEGO - przeprowadzanego na terenie szkoły. Arkusze z zadaniami oraz klucz będą
przesłane na adresy mailowe szkół i dostępne na godzinę przed rozpoczęciem etapu szkolnego.



FINAŁU POWIATOWEGO, który odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce.

Zakres tematyczny konkursu:
Zarówno pierwszy jak i drugi etap konkursu obejmować będzie całość materiału, którego zakres
zawarty jest w podstawie programowej przedmiotu informatyka, zajęcia komputerowe, język angielski
oraz wybrane zagadnienia ponadprogramowe.

Etapy i przebieg konkursu IKAR
Zgłoszenia szkół należy przesłać do dnia 26 stycznia 2018 r. (zał. 1).
1. Eliminacje szkolne odbędą się w dniu 19 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00
Za zorganizowanie eliminacji szkolnych odpowiada szkoła.

2. Dyrektor szkoły powołuje złożoną z co najmniej dwóch nauczycieli Szkolną Komisję Konkursową
(SKK), która będzie odpowiadała za przeprowadzenie eliminacji szkolnych. Komisja ta będzie po
zakończeniu eliminacji oceniała prace uczniowskie, według pobranego klucza, następnie sporządzi
protokół (zał.2 do regulaminu) i prześle jego skan wraz zgodą rodziców/opiekunów na przetwarzanie
danych osobowych 2 najlepszych uczniów etapu szkolnego – zał.3) za pomocą poczty elektronicznej
na e-adres organizatora ikarkonkurs@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie trzech dni od
zakończenia pierwszego etapu konkursu. W przypadku sytuacji, że więcej niż dwóch uczniów
uzyskało najwyższą liczbę punktów SKK zobowiązana jest przeprowadzić dogrywkę.
3. Eliminacje szkolne (ETAP I) obejmować będą: 10 minutowy test teoretyczny oraz zadania
praktyczne z informatyki w języku angielskim, na których rozwiązanie uczeń będzie miał kolejne 30
minut.
4. Szkoła, w której przeprowadzone zostaną eliminacje, zapewnia sprawnie działające łącze
internetowe. Organizator konkursu nie odpowiada za źle działające łącza.
5. Do finału powiatowego zakwalifikuje się pierwszych 20 uczniów, którzy w eliminacjach szkolnych
otrzymają największą liczbę punktów.
7. Prace konkursowe (etap I) przechowują szkoły do końca roku szkolnego 2017/2018.
8. Finał powiatowy (ETAP II) będzie przeprowadzony stacjonarnie w siedzibie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce w dniu 27 marca 2018
roku (wtorek) o godzinie 12:00. Za przygotowanie i przeprowadzenie finału powiatowego
odpowiedzialni są organizatorzy konkursu.
9. Finał powiatowy obejmować będzie: zadania praktyczne (40 minut), gdzie pytania oraz odpowiedzi
będą wyłącznie w języku angielskim. Zadania praktyczne uczeń będzie miał wykonać w aplikacji
Open Office (edytor, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji). Każdego finalistę będzie
ponadto czekała będzie, podlegająca ocenia pięciominutowa konwersacja w języku angielskim z
członkami Powiatowej Komisji Konkursowej, na temat budowy i zasad działania sprzętu
komputerowego. Łączny czas na wykonanie tych zadań to 60 minut.
10. Powiatowa Komisja Konkursowa (PKK) przeprowadza konkurs, ocenia prace uczniowskie
i sporządza protokół. W terminie 3 dni od przeprowadzenia finału komisja na stronie internetowej
organizatora oraz profilu IKARA na Facebooku, ogłasza wyniki – w tym listę laureatów konkursu
i uczniów wyróżnionych.
11. Sprawdzone i poprawione prace są przechowywane w siedzibie organizatora do końca roku
szkolnego 2017/2018.
12. Laureatami IKARA zostają uczestnicy, którzy uzyskali 80% (całości dwóch części)
i więcej punktów możliwych do zdobycia w II etapie konkursu, albo przy braku takiego wyniku –
pierwszych trzech finalistów.
13. O miejscu organizacji uroczystej gali podsumowującej XVI edycji IKARA - finaliści zostaną
poinformowani na stronie internetowej organizatora ZSOiT oraz na profilu konkursu na Facebooku.
Wstępnie planujemy, by gala IKARA odbyła się w ostatnim tygodniu kwietnia 2018 r.
14. Dodatkowe informacji od organizatorów konkursu można uzyskać przesyłając zapytania na adres
biuroscw@gmail.com lub telefonicznie: Maciej Gibas 793 388 711, Wiesław Jakubiec 601283483

